ខដលបានល្លៀត្ឱកសដ៏ មមាញឹកអល្ជើញចូ លរូមលៅកនុង្អង្គសិកាស្ថលដ៏ មានស្ថរៈសាំខាន់ នាលពល
លនេះ។

ថ្ងងលនេះលយើង្រត្ូវខត្ជួបជុាំគានរបមាណជាជាង្១០០នាក់មកពី ស្ថថប័នរជរដ្ឋាភិបាល

ត្ាំណ្ឋង្ថ្ដ

គូអភិវឌឍ សង្គមសុីវ ិល ត្ាំណ្ឋង្អនកផទុកលមលរគលអដស៍ និ ង្ អនកត្ាំ ណ្ឋង្របជាជានរបឈមមុ ែែពស់
ពិលរគាេះគាន បាំលពញឱយគាននូ វព័ ត្៌មាន ទិ ននន័យទាាំង្របមាណវ ិស័យ និ ង្ គុ ណវ ិស័យ លដើ មបីពិនិត្យ

សូចនាករទាាំង្៣២ និង្ លរៀបចាំរបាយករណ៍វឌឍនភាពថ្នករល្លើយត្បលៅនឹង្កររលដ្ឋលលមលរគ
លអដស៍/ជាំង្ឺលអដស៍ជូនដល់អង្គករសហរបជាជាត្ិឱយបានតាមករកាំណត្់គឺថ្ងងទី ៣១ មីនា ឆ្នាំ២០១៤។

ឯកឧត្តម លលកជាំទាវ លលក លលកស្សី!
ចប់តាាំង្ខត្ពីឆ្នាំ២០០០ខដលសកលលលកលផតើមកាំណត្់លគាលលៅសហសសវត្សរ ៍ របលទស
កមពុជាលយើង្បានលផាើជូនអង្គករសហរបជាជាត្ិ នូវ របាយករណ៍វឌឍនភាពថ្នករល្លើយត្បលៅនឹ ង្ករ
រលដ្ឋលលមលរគលអដស៍ /ជាំង្ឺលអដស៍ខបបលនេះរល់ពីរឆ្នាំមតង្អស់ចាំនួនរបាាំលលើកមកលហើយ ។ ចុង្
លរកយគឺលៅខែមីនា ឆ្នាំ២០១២កនលង្លៅ ។ ដូចលនេះ គឺរល់២ឆ្នាំមតង្អង្គករសហរបជាជាត្ិមានបាំណង្
នឹង្តាមដ្ឋនវឌឍនភាពថ្នបណ្ឋ
ត របលទសខដលជាសមាជិ កទាាំង្អស់កុង្ករងារដ៏
ន
សាំខាន់ លនេះ។

កនុង្អាំ ឡុង្ឆ្នាំ២០១២ និង្ ២០១៣ របលទសកមពុជាលយើង្បានលរបើ របាស់ងវ ិកអស់របមាណ១០០
លនដុលលសរមាប់អនុវត្តសកមមភាព គលរមាង្កមមវ ិធី និ ង្អនតរគមន៍ នានា ទាាំង្កនុង្វ ិស័យសុខាភិបាល
និង្វ ិស័យនានា លដើ មបីឈានលៅសលរមចនូ វលគាលលៅសូនយបី ឱយបានជាស្ថថពរ។

ដូចឯកឧត្តម លលកជាំ ទាវ លលក លលកស្សីបានរជាបលហើយថ្ន ទិ ននន័យគឺ ជាពិ នុទ ។ ទិ ននន័យគឺ

ជាករវយត្ថ្មល ។ ទិននន័យគឺជាលទធផល ។ តាមរយ

:ទិននន័យលគអាចទាញលសចកតីសននិដ្ឋានលដើមបី

លធវើករខកលមអកមមវ ិធីខដលបានអនុ វត្តកនលង្លៅ ។ ប៉ាុ ខនតករវ ិនិ ច័ យ
ឆ សមស្សបលធវើលៅបានអាស្ស័យលដ្ឋយ
ករផតល់ព័ត្៌មានរគប់រជុង្លរជាយ លនាេះលទើបករទាញលសចកតីសននិដ្ឋាន និង្ករសលរមចចិត្តអាចរបរពឹត្ត
លៅសមស្សបនឹង្មានរបសិទធភាព ។ ជាឧទាហរណ៍ ដាំរ ីមិនខមនរគាន់ខត្ជាសសរបួន ឬជាអាំលបាស
ឬក៏ជាផលិត្លនាេះលទ ។

ដាំរ ីទាាំង្មូលលទើបមានលកាណ:រគប់រជុង្លរជាយ ។ ដូចលនេះទិននន័យគឺជាអាំណ្ឋច

(Data is Power) ។ អាស្ស័យលហត្ុលនេះសូម ឯកឧត្តម លលកជាំទាវ លលក លលកស្សីខដលជាត្ាំណ្ឋង្
មកពីស្ថថប័នរជរដ្ឋាភិបាល សង្គមសុីវ ិល ត្ាំ ណ្ឋង្អនកផទុកលមលរគលអដស៍ និ ង្ អនកត្ាំ ណ្ឋង្របជាជន

របឈមមុែែពស់លធវើករពិ ភាកា ផ្ទលស់បូលយបល់
ត
លដើ មបីផតល់សុពលភាពដល់ទិននន័យ និ ង្ ព័ ត្៌មានខដល
របមូលបានតាមរយៈករស្ស្ថវរជាវឯកស្ថរលយង្ និង្ ករចុេះស្សង្់មត្ិលយបល់ផ្ទទល់ពីអនកទទួល
លសវក៏ដូចជាអនករបឈមមុែនឹង្ករ្លង្លមលរគលអដស៍ផង្ខដរ។
ែាាំុសូមល្លៀត្ឱកសជរមាបជូ នអង្គរបជុាំ ថ្ន លយើង្មានរកុមករងារខផនករយុទធស្ថស្រសតជាត្ិ
៥រកុម ខដលមានជាអាទិ៍ :
១. រកុមទី ១ ទទួលបនទុកលលើករងារបងាារ ករពាបាល និ ង្ ករខងទាាំបនត ។
2

២. រកុមទី ២ ទទួលបនទុកករងារបង្ាបរ ិយកសគាាំរទ សិទិ ម
ធ នុ សស និ ង្លគាលនលយបាយ
៣. រកុមទី ៣ ទទួលបនទុកករកត្់ បនថយផលប៉ា េះ

ល់ថ្នលមលរគលអដស៍

៤. រកុមទី ៤ទទួ លបនទុកករងារមគគុលទទសក៍ ភាព ទាំ នាក់ ទាំនង្ និ ង្ វ ិស័យអភិ វឌឍនានា
(development synergy)
៥. រកុមទី ៥ ទទួលបនទុកករតាមដ្ឋន និ ង្ វយត្ថ្មល
លដើមបីឈានលៅសលរមចលគាលលៅបីសូនយ

គី “គ្មានការឆ្លងថ្ាី គ្មានការររើសរ ើង និង គ្មានការស្លលប់

”

រកុមទាាំង្របាាំនឹង្យកលគាលនលយបាយទាាំង្៧ចាំណុច របស់រជរដ្ឋាភិបាល លរកមករដឹកនាាំដ៏ែពង្់ែពស់
សលមតចអគគមហាលសនាបត្ីលត្លជា ហន
៊ុ សែន

នាយករដាមន្រនតី ថ្នរពេះរជាណ្ឋចរកកមពុជា លៅជា

ករចង្អុលទិ សដល់កមមវ ិធី ល្លើយត្បនឹ ង្លមលរគលអដស៍ និ ង្ ជាំ ង្ឺលអដស៍តាមរកុមលគាលលៅនិ ង្តាមខដន
ទទួលែុសរត្ូវរបស់ែួន។
ល

កនុង្បណ្ឋ
ត រកុមទាាំង្របាាំ រកុមទី ១ រគបដណតប់លលើសូចនាករ២៥ លលើសូចនាករសរុបចាំនួន៣២ ។
ប៉ាុខនតលទាេះជាយ៉ា ង្ណ្ឋកតី អង្គសិកាស្ថលនឹង្លរៀបចាំករខបង្ខចករកុមពិភាកាតាមលគាលលៅ ទាាំង្ ១០
របស់អង្គករសហរបជាជាត្ិ លដើមបីពិនិត្យជាលមអិត្ តាមលគាលលៅនីមួយៗ និង្លរៀបចាំរកុមពិភាកា
លដ្ឋយខឡករបស់ត្ាំណ្ឋង្ស្ថថប័ នរជរដ្ឋាភិ បាល លដើ មបីទទួ លព័ ត្៌មានគុ ណវ ិស័យ

(qualitative)

លលើ

សាំណុាំឯកស្ថរជាង្៣០ទាំព័រ ខដលលៅថ្ន NCPI Part A (National Commitment Policy Instrument)។
ចាំខណកត្ាំណ្ឋង្សង្គមសុីវ ិល អនកផទុកលមលរគលអដស៍ និ ង្របជាជនគនលឹេះក៏ រត្ូវចូ លរួមផតល់ព័ត្៌មានខបប
គុណវ ិស័យ លលើសាំណុាំឯកស្ថរ NCPI Part B ខដលស្សលដៀង្ គាននឹង្ Part A ផង្ខដរ។

ែាាំុយល់ល ើញថ្ន
កនុង្កិ ចចពិភាកាលយើង្នឹ ង្អាចល ើញមានគមាលត្រវង្មត្ិ លយបល់ថ្នអនកចូ ល
រួមទាាំង្អស់ខដលអល្ជើញមកពីមូលដ្ឋានលផសង្ៗគាន
ឬជាំនាញលផសង្ៗគាន
លលើទិននន័យ និង្ព័ត្៌មាន
ខដលលយើង្ទទួលបានតាមលាំដ្ឋប់សូចនាករទាាំង្៣២ ។ រត្ង្់លនេះែាាំុសូមល្លៀត្ឱកសរ ាំឮកឯកឧត្តម

លលកជាំទាវ លលក លលកស្សីលមតាតផតល់លទធភាពជូ នដល់ត្ាំណ្ឋង្អនកផទុកលមលរគលអដស៍ និ ង្ត្ាំ ណ្ឋង្
របជាជនរបឈមមុែែពស់ជរមាបជូនលយើង្នូវស្ថថនភាពផ្ទទល់លៅមូលដ្ឋាន ទាាំង្ករទទួលលសវបងាារ
ទាាំង្លសវពាបាល និង្ ខងទាាំក៏ដូចជាលសវករគាាំរទសង្គមផង្ខដរ ។
ែាាំុសង្ឃឹមថ្នព័ត្៌មាន ទិ ននន័យខដល ក់ ព័នធខដលអាចថ្នរលសើបនឹ ង្រត្ូវបានពិ និត្យ វ ិភាគវយ
ត្ថ្មល និ ង្ទាញករសននិដ្ឋានរបកបលដ្ឋយករងលឹង្ខងលង្ និ ង្ សុភវ ិនិ ច័ យ
ឆ លរ េះលយើង្យល់ចាស់ថ្នករ
ឯកភាពជាត្ិ ជាសលមលង្ជាត្ិខត្មួយជាចាំណុចខាលាំង្ខដលគាមនអវីអាចជាំនួសបានលឡើយ ។ លនាេះមិនមាន
ន័យថ្នលយើង្គាាំរទ និង្ អត្់ឱនដល់អនកខដលស្ថង្កាំហុសលឡើយ ។ ទាាំង្លនេះគឺជាករពរង្ឹង្អភិបាល
កិចចលលអ ដ្ឋយគណលនយយភាពលទវទិសមិនខមនខត្រវង្អនកផតល់និង្អនកទទួលហិរ្ា បបទានប៉ាុលណ្ឋណេះលទខត្
ក៏ជាគណលនយយភាពលទវទិសរវង្អនកលរៀបចាំ លគាលនលយបាយ និ ង្ កមមវ ិធី និ ង្ អនកទទួ លផលចាំ លណញ
ចុង្លរកយរបស់កមមវ ិធី ផ្ទទល់ខត្មតង្។
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ែាាំុសង្ឃឹមយ៉ា ង្មាាំថ្នតាមរយ:កិចចរបជុាំពិលរគាេះលយបល់ថ្ងងលនេះឯកឧត្តម លលកជាំទាវ លលក
លលកស្សីទាាំង្អស់ ទាាំង្ស្ថថប័នរជរដ្ឋាភិបាលនិង្ខដគូអភិវឌឍទាាំង្អស់ខដលជាត្ាំណ្ឋង្អនកលធវើករ
ងារលអដស៍ទាាំង្៥

ន់នាក់ និង្ ផតល់នូវធាត្ុចូលដ៏មានស្ថរសាំខាន់លដើមបី រួមចាំខណកបល្ចៀស

លស្ថកនាដកមមថ្នជាំង្ឺដ៏មហារបល័យខដលយ៉ា ង្លហាចណ្ឋស់កុង្១ថ្ងង
ន
ៗក៏ មានរបជាជនកមពុជា៦នាក់
បានស្ថលប់លដ្ឋយ លមលរគលអដស៍ និង្មាន៣នាក់បានបនត្លង្លមលរគលអដស៍។

ែាាំុសូមខងលង្អាំណរគុណចាំល េះកររបឹ ង្ខរបង្យ៉ា ង្ខាលាំង្កលពី សាំណ្ឋក់ រកុមទី របឹ កាទាាំង្អស់ខដល
មាន្នទ: និង្ ករលេះបង្់ែពស់ែិត្ែាំ បាំលពញករងារដ៏ ធាំលធង្មួ យកនុង្លពលលវលដ៏ ខសនត្ូ ចចលង្អៀត្ ។
ែាាំុសូមអរគុ ណដល់នាយកដ្ឋានតាមដ្ឋន និ ង្ វយត្ថ្មល និ ង្
កមពុជាខដលបានសហករយ៉ា ង្ជិ ត្សនិទធកុង្ករដ៏
ន
លាំបាកលនេះ ។

អង្គករ

UNAIDS របចាំរបលទស

ជាទីប្ចប់ ែាាំុសូមរបសិទធពរបវរសួសី ត ជូ នឯកឧត្តម លលកជាំ ទាវ លលក លលកស្សី និ ង្
អនកចូលរួមទាាំង្អស់សូមមានសុែភាពលអ កមាលាំង្មាាំមួន និង្របាជាាលឈលៀសថ្វនិង្ជួបរបទេះពុទធពរ
ទាាំង្បួនរបករគឺ អាយុ វណណ ៈ សុែៈ និង្ ពលៈ កុាំបីល
លកត្សរលសើរផង្ខដរចាំល

ៀល ង្ឃ្លលត្លឡើយ រពមទាាំង្សូម

េះសមាជិក-សមាជិកទាាំង្អស់ ថ្នគណៈកមមករលរៀបចាំអង្គពិធី និង្ មាចស់

មូលនិធិសកល ខដលបានរួមចាំខណកគាាំរទដល់ករលរៀបចាំសិកាស្ថលដ៏មានស្ថរសាំខាន់នាថ្ងងលនេះ ។
ែាាំុសូមរបកសលបើ កសិកាស្ថលលផទៀង្ផ្ទទត្់
របាយករណ៍វឌឍនភាពជាសកលថ្នករល្លើយត្បជា
ពហុវ ិស័យលៅនឹង្ករលដ្ឋលលមលរគលអដស៍ និ ង្ជាំ ង្ឺលអដស៍ ជូនអង្គករសហរបជាជាត្ិចប់ពីលពល
លនេះត្លៅ។

សូមអរគុណ!
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